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Datum: oktober 2015 
  
Aan de Rotaryclubs, 
  
Al sinds 1972 organiseert de Stichting Rotary Vlielandkamp jaarlijks het vakantiekamp voor kinderen 
die, om uiteenlopende redenen, zonder het kamp niet met vakantie kunnen gaan. Honderd kinderen 
in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar gaan, verdeeld over twee perioden van tien dagen, mee naar 
het eiland Vlieland en hebben daar een onvergetelijke vakantie. 
  
Rotaryclubs kunnen ieder maximaal twee kinderen, die op 1 augustus 2016 de leeftijd van 8, 9 of 10 
jaar hebben, aanmelden voor het kamp en betalen daarvoor een bijdrage van € 450,- per 
deelnemend kind. De leden van die clubs dienen ook zelf het vervoer van de kinderen te verzorgen 
van huis naar de boot in Harlingen en terug. 
  
Informatie over verblijf en data 
De kinderen verblijven, verdeeld over twee aaneengesloten perioden van tien dagen, in vakantiehuis 
de Vliehorst. Het eerste kamp (Vlie1) is van zaterdag 23 juli tot en met maandag 1 augustus 2016. 
Het tweede kamp (Vlie2) is van dinsdag 2 augustus tot en met donderdag 11 augustus 2016. 
  
De aanmeldprocedure 
Vanaf 1 december 2015 kunt u maximaal 2 plaatsen ‘reserveren’ via het ‘webformulier 
vooraanmelden’ op onze website. U hoeft daarbij nog geen namen van kinderen op te geven. 
Zodra u weet welke kinderen u gaat voordragen voor deelname, kunt u tot 1 april 2016 uw 
vooraanmelding definitief maken via het ‘webformulier definitief aanmelden’. Ook dit formulier staat 
vanaf 1 december 2015 op onze website. Bij de definitieve aanmelding dienen alle gevraagde 
gegevens van de kinderen te worden ingevuld. Direct definitief aanmelden kan ook! Indien u dat doet 
op 1 december 2015, dan is plaatsing van het kind verzekerd! 
  
Uitvoerige informatie over het Vlielandkamp en de aanmeldprocedure kunt u vinden op de website 
www.rotary.nl/vlielandkamp. Heeft u vragen over het Rotary Vlielandkamp? Kijk dan eerst op onze 
website vóórdat u ons mailt. In de meeste gevallen zult u bij de rubriek ‘veelgestelde vragen’ het 
antwoord vinden op uw vraag. 
  
Giften en sponsoring 
De deelnemersbijdrage dekt de kosten van het kamp niet volledig. Clubs die geen kinderen 
aanmelden kunnen een financiële bijdrage leveren op rekening NL50 ABNA 0436 2575 48 t.n.v. 
Stichting Vlielandkamp o.v.v. ‘gift’ en de naam van de club. Ook bijdragen in de vorm van giften in 
natura of het sponsoren van een activiteit zijn meer dan welkom. Neem daarvoor contact op met de 
coördinatoren. 
  
Reageer snel... 
De animo voor het Vlielandkamp is ieder erg jaar groot. Vaak zijn alle beschikbare plaatsen binnen 
een dag gereserveerd! Vanaf 1 december 2015 kunt u op onze website voor uw vooraanmelding 
en/of definitieve aanmelding terecht. Noteer deze datum in uw agenda! Wij hopen, samen met u, 
weer een onvergetelijke vakantie te kunnen bieden aan 100 dankbare deelnemertjes. 
  
Met vriendelijke groet, 

http://www.rotary.nl/vlielandkamp/


Diana Bakker en Frits Boddeman 
Coördinatoren Rotary Vlielandkamp 
E: coordinatoren@vlielandkamp.nl 
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